
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 2021 
 

 



Τίτλος: Διάστρεμμα άκρου ποδός: Η επίδραση του Motor Imagery στην 

ισορροπία και στο φόβο επανατραυματισμού επαγγελματιών αθλητών του 

ποδοσφαίρου 

 
Περίληψη 
Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα από τα διασημότερα αθλήματα παγκοσμίως 

καταγράφοντας μια εκρηκτική αύξηση του ετήσιου αριθμού των αθλητών που 

συμμετέχουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Το κόστος των τραυματισμών τόσο 

σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο είναι πολύ επιβαρυντικό για τις 

ποδοσφαιρικές ομάδες. Η μέση διάρκεια αποκατάστασης ενός σοβαρού 

τραυματισμού του άκρου ποδός σε έναν επαγγελματία αθλητή του 

ποδοσφαίρου είναι 61 ημέρες ενώ σε έναν μέτριο τραυματισμό είναι 28 ημέρες.  

Τα διαστρέμματα του άκρου ποδός στους επαγγελματίες αθλητές του 

ποδοσφαίρου είναι άμεσα συνδεδεμένα με πολλαπλές επιπτώσεις. Η 

επανένταξη ενός επαγγελματία αθλητή του ποδοσφαίρου και ο χρόνος 

επιστροφής του στον αγωνιστικό χώρο, μετά από διάστρεμμα του άκρου 

ποδός, είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Παρόλο που μέχρι σήμερα 

οι ερευνητικές μελέτες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στους προδιαθεσικούς 

παράγοντες πρόκλησης του διαστρέμματος του άκρου ποδός, περιορισμένη 

προσοχή έχει δοθεί στην ψυχολογική κατάσταση που βιώνει ο επαγγελματίας 

αθλητής του ποδοσφαίρου πριν την επανένταξη του στον αγωνιστικό χώρο.  

O φόβος επανατραυματισμού αποτελεί μία από τις πιο κοινές ψυχολογικές 

αποκρίσεις ιδιαίτερα σε επαγγελματίες αθλητές υψηλού ανταγωνιστικού 

επιπέδου. Η χρήση του Motor Imagery (MI) ως ψυχολογική παρέμβαση στα 

προγράμματα αποκατάστασης έχει προταθεί ως μία αποτελεσματική 

συμπληρωματική μέθοδος μειώνοντας τα επίπεδα του φόβου 

επανατραυματισμού, της συναισθηματικής πίεσης, του πόνου, ενώ ταυτόχρονα 

ενθαρρύνει την επούλωση των τραυματισμών και αυξάνει τις αθλητικές 

επιδόσεις. Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να 

διερευνήσει την επίδραση της εφαρμογής του Motor Imagery (MI) στη στατική 

και δυναμική ισορροπία αλλά και στο φόβο επανατραυματισμού σε 

επαγγελματίες αθλητές του ποδοσφαίρου με διάστρεμμα 2ου βαθμού του άκρου 

ποδός οι οποίοι θα βρίσκονται στο στάδιο της λειτουργικής αποκατάστασης και 

πριν από την επανένταξη τους στον αγωνιστικό χώρο.  
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